FØDSELSDAGE I GJESSØ BØRNEHAVE
Vi fejrer gerne jeres barns fødselsdag i børnehaven og I er som forældre hjertelig velkommen til at komme og
fejre dagen sammen med jeres barn.
Til formiddagssamling ca. kl. 9.00 synger vi fødselsdagssang og spiser formiddagsmad i basisgruppen.
I er velkomne til at medbringe klargjort frugt/grønt og/eller brød, som fødselsdagsbarnet så deler ud.
Hvis I vælger at medbringe brød, skal det svare til et sundt og mættende formiddagsmåltid.
Husk altid at aftale nærmere med personalet i dit barns gruppe.
Nedenunder finder du nogle ideer/forslag til formiddagsmad.
Brød:
- Alle former for brød f.eks. boller, rugbrød, knækbrød evt. smør, ost eller pålæg
- Pølsehorn
- Pizzasnegle
- Små sandwich
Frugt/grønt:
- Alle former for frisk frugt og grønt
- Tørret frugt
- Frugtstænger
- Nødder
Vi siger nej tak til alle former for:
- Kage
- Slik/chokolade
- Chips
- Flødeboller
- Glasur
Desuden ingen sodavand, juice, saftevand eller kakao.
I særlige tilfælde som f.eks. hvis et barn rejser eller når skolegruppen siger farvel, er det ok i
begrænset omfang at afvige fra retningslinjerne omkring fødselsdage. Kom og snak med en fra
barnets gruppe, så vi kan aftale nærmere.
I forbindelse med pædagogiske aktiviteter er det personalet, der vurderer, om der undtagelsesvis serveres
saftevand, laves pandekager el. lign.
I perioder har vi oplevet, at forældre/børn har ønsket også at holde fødselsdag i hjemmet. Dette sker alene på
forældrenes initiativ og er ikke forventet af hverken personale eller forældrebestyrelse. Såfremt man ønsker at
invitere til fødselsdag i hjemmet og henter børnene direkte fra børnehaven, opfordres der til, at man ikke
”plukker”, men at man enten inviterer alle piger eller drenge i en gruppe, eller alternativt hele gruppen.
Udformet af forældrebestyrelse og personale november 2012 og er efterfølgende løbende taget op med forældre og personale senest til
forældremødet september 2016

